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Anotace Materiál určený pro procvičení a opakování učiva o vnějších krajinotvorných procesech;  zobrazeny konkrétní 

příklady; možno využít hlasovací zařízení.

Datum 3.1.2012

Očekávaný výstup
rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, 

pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu

porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost

Speciální vzdělávací potřeby žádné 

Klí čová slova zvětrávání,  vnější krajinotvorní činitelé

Druh učebního materiálu pracovní list

Druh interaktivity aktivita

Cílová skupina žák

Stupeň a typ vzdělávání základní, 2. stupeň

Typická věková skupina 12 – 15 let

Ročník 8. – 9.



Jak pohoří vznikají?
Působením sil zemského nitra - vnitřních

* zvětšují výškovou členitost
* mají původ v zemské kůře a plášti
* zdroj energie – vnitřní zemské síly

vulkanismusvulkanismusvulkanismusvulkanismus

tektonické pohybytektonické pohybytektonické pohybytektonické pohyby
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Jak pohoří zanikají?

Působením sil na zemském povrchu  – vnějších 

VODAVODAVODAVODA

LEDOVECLEDOVECLEDOVECLEDOVEC

VÍTRVÍTRVÍTRVÍTR

ORGANISMYORGANISMYORGANISMYORGANISMY

TEPLOTATEPLOTATEPLOTATEPLOTA

* zarovnávají zemský povrch
* mají původ mimo zemskou kůru
* zdroj energie – sluneční záření

LEDLEDLEDLED
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Rozpad hornin
ZVĚTRÁVÁNÍ
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Uvažuj, který činitel způsobil tyto tvary

* mráz mráz mráz mráz 

* teplotateplotateplotateplota

* OrganismyOrganismyOrganismyOrganismy

* gravitace gravitace gravitace gravitace 

* vítr vítr vítr vítr 

* ledovec ledovec ledovec ledovec 

* VodaVodaVodaVoda
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* mráz mráz mráz mráz 

* teplotateplotateplotateplota

* OrganOrganOrganOrganismyismyismyismy

* gravitgravitgravitgravitace ace ace ace 

* vítr vítr vítr vítr 

* ledovec ledovec ledovec ledovec 

* VodaVodaVodaVoda
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